NO SECUNDEM LA CONCENTRACIÓ DEL
DIA DE LA HISPANITAT
Durant el dia d’ahir es va difondre a les xarxes socials i
per correu electrònic un comunicat presumptament
impulsat per la Plataforma Catalana de Policies, de la
qual SME-CCOO, CAT i SPC en formem part, i en el qual
es convoca als policies a participar a la concentració
que s’ efectuarà el dia 12 d’ octubre a la plaça de
Catalunya de Barcelona tot indicant que NOSALTRES
RECOLZAREM I SECUNDAREM AQUEST ACTE DE
CELEBRACIÓ DEL DIA DE LA HISPANITAT.
En relació a aquest comunicat l’SME-CCOO, CAT i SPC volem fer públic de manera
contundent que:
-

Fetes les comprovacions oportunes amb el propi Secretari General de la
Plataforma Catalana de Policies, es confirma que AQUEST COMUNICAT ÉS FALS
i que, en cap cas, ha estat publicat per la referida plataforma.

-

La Plataforma Catalana de Policies presentarà la corresponent denúncia per ús
fraudulent de les sigles sindicals.

-

L’ SME-CCOO, CAT i SPC ens seguim mantenint al marge de temes polítics ja que
la nostra única prioritat i raó de ser és la lluita pels drets laborals del Cos de
Mossos d’ Esquadra i no pas entrar en guerres polítiques de cap índole ja que per
això ja està la nostra deteriorada i qüestionada casta política.

-

Els sindicats sota-signants estem farts que algunes persones i/o organitzacions
es dediquin a jugar tant brut amb temes tant delicats com aquest i és per això que
estem disposats a emprendre totes les accions legals que tenim al nostre abast
per aconseguir que aquesta conducta sigui castigada amb la major contundència
possible.

-

Creiem que s'ha produït una vulneració de la normativa de protecció de dades i
recomanem els agents que han rebut aquest correu fals que, per seguretat, es
posin en contacte amb el seu sindicat, ja que hores d'ara desconeixem quin ús
s'ha fet de les dades personals dels policies afectats.
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